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Günümüz dünyasında İslam ve özel olarak tasavvuf yükselen değer
konumundadır. Sanayi toplumu insanı, makine ve makineleşen insandan bir kaçış ve
ruhunu tatmin edecek araç ve ortamların arayışı içindedir. Bu noktada tasavvufî
düşünce ve hayat anlayışı, Müslümanlar için olduğu kadar batılı toplumlar için de en
büyük imkanlardan biridir. Mesnevî’nin Amerika’da “en çok satan” olması, bunun
delilidir.
Tasavvuf ve tarîkatlar, tarihin seyri içerisinde olduğu kadar günümüzde de,
vahhâbîliğin hüküm sürdüğü Suudi Arabistan gibi nadir ülke ve bölgeler hariç, İslam’ın
ulaştığı hemen her yerde mevcudiyetini sürdürmektedir. Hatta tebliğ ve fetih
hareketleri yanında; Kurtuluş Savaşında müşahede ettiğimiz Özbekler Tekkesi
örneğinde olduğu gibi müslüman toplumların vatan müdafaasındaki silahlı
mücadelelerde, tekkeler çevresinde şekillenen sosyal hayatta, ahîlik teşkilatları ile
ekonomik hayatta, sultanlar ve çeşitli devlet kademesinde yer alan zevâtın intisap
etmesi yahut otoritesini idâme ettirme düşüncesi neticesinde aktif veya dolaylı olarak
da olsa siyâsî hayatta yer aldığını görmekteyiz.
Tasavvuf ve tarîkatlar, İslam toplumlarında en alt kademeden en üst kademeye
kadar taraftar bulmakla birlikte, her zaman tartışılmaya devam edegelmiştir. Çünkü
tasavvuf ve tarîkatlar, gündelik hayatın her an içerisinde ve göz önünde bulunmaktadır.
Sübjektif yönünün ağır olması da bu etkenlerden biridir. Sûfîlerin, “kâl ilmi değil hâl
ilmi” dedikleri tasavvufun herkes tarafından doğru anlaşılmasını beklemekte mümkün
değildir. Ancak günümüzde, en uç örneklere bakarak bir bütün halinde tasavvuf
düşüncesini ve tarîkatları reddeden ve İbn Arabî gibi sûfîleri tekfir edenlerin, batılıların
ortaya koyduğu çalışmalar neticesinde artık onları anlamaya gayreti içerisine girdikleri
de bir vakıadır. Ülkemizde Mevlânâ’dan ve semâ’dan haberi olmayan kişilerin yoga ile
meditasyon yapmaya çalışmaları üzerinde düşünülmesi gereken bir husus olduğu gibi,
üzerinde oturduğumuz ve sahip olduğumuz maddî ve tasavvufî düşünce gibi manevî
zenginliklerin dışardan birilerin işareti ile farkına varmaya çalıştığımız da maalesef bir
hakîkattir.
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Tanıtmaya çalıştığımız kitap, bu açıdan önemli fonksiyon icra edebilecek bir
muhtevaya ve “İslam tarîkatları atlası” denilebilecek şekilde geniş bir yelpazeye sahiptir.
Eser, ağırlığını Fransız araştırmacıların oluşturduğu, Paris’te toplanan bilimsel bir
toplantıda sunulan metinlerden oluşmaktadır. “İslam’da Sûfî Tarîkatlar, Gelişmeleri ve
Bugünkü Durumu” adlı bu bilimsel toplantı, Sosyal Bilimler Araştırmaları Yüksek
Okulu(Ecole des hautes Etudes en Sciences Sociales)’nun Kültürel Sahalar
Bölümü’nün himayesinde ve Bilimsel Araştırma Milli Merkezi’nin katkısıyla 13-14
Mayıs 1982 tarihinde gerçekleşmiştir. Eser, Alexandre Popovic ve Gilles Veinstein
ortak çalışması ile yayınlanmış ve ülkemizde sahasının en önde gelen uzmanlarından
biri olan Atatürk Üniversitesi Tasavvuf Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapan
Prof. Dr. Osman Türer tarafından titiz bir çalışma neticesinde güzel bir tercüme ile
“İslam Dünyasında Tarîkatlar” ismiyle okuyucuya sunulmuştur. Tercümenin sonuna
mütercim tarafından indeks konulması istifadeyi kolaylaştırmaktadır. Sûf yayınlarının,
baskıda eserin muhtevasına layık bir titizlik göstermesi de ayrı bir memnuniyet
vesilesidir.
Eserde, İran ve Fas hariç bütün İslam ülkeleri ve İslam’ın intişar ettiği Çin ve
Balkanlardaki tarîkatların kuruluş ve gelişmesini ortaya koyan tarihî yönü yayında, o
ülkelerdeki etkileri üzerinde durulmuştur. Bazı makalelerde tarîkatların sülûk özellikleri
hakkında bilgi verilmekle birlikte, genellikle sosyolojik bir bakış açısıyla yaklaşılarak
siyâsî, ekonomik ve sosyal hayata dair hususlar daha dikkatli bir şekilde ele alınmıştır.
Makaleler geniş bir bibliyografya yanında anket ve gözlemlerle zengin bir içerik
sunmaktadır. Ancak mütercimin de işâret ettiği gibi, makale sahiplerinin ne kadar
objektif olmaya çalışsalar dahi oryantalist bir bakış açısının izlerini taşıyabilecekleri
unutulmamalıdır.
Mütercim eserin başında bir önsöz yazarak eserin kıymetine işâret ettikten sonra
(ss. 7-11) eseri yayınlayanlardan Gilles Veinstein de bir önsöz yazarak çalışmanın ne
şekilde ortaya çıktığına ve tasavvuf ve tarîkatların genel yapısına
temas
etmektedir.(ss.13-22). Eserde 15 makale bulunmaktadır. Makalelerden ilk üçü
komünist rejimlerin hakim olduğu ülkelerde, dördüncüsü Türkiye’de, beş ve altıncısı
Balkanlardaki, yedi, sekiz ve dokuzuncu makaleler Güney Asya, kalan altı makaleden
beşi Afrika kıtasındaki, on birinci makale ise Ortadoğu ülkelerindeki tarîkatların
durumunu incelemektedir. Makaleler, yazarları ve bazılarının kapsamları şu şekildedir:
1) Josef Fletcher1, Çin’de İslam Tarîkatları(ss.23-49): 1981 yılında Sincan bölgesine
yaptığı ziyaretin de verileriyle, tarîkatların bu bölgeye girişinden geniş şekilde
bahsettikten sonra hala gizli ve açık zikrin devam ettiğini dile getirir.
2) Alexandre Bennigsen, Orta Asya’da Tarîkatlar (ss. 51-68): SSCB sınırları içerinde
yer alan Türkî cumhuriyetlerdeki Kübreviyye, Yeseviyye, Nakşbendiyye ve Kadiriyye
tarîkatlarının durumu ve Kominist rejim ile olan münasebetleri yanında dînî ve sosyal
faaliyetleri ele alınmaktadır.
3) Chantel Lemercier-Quelgejay, Kuzey Kafkasya’da Tarîkatlar (ss.69-90): Komünist
rejim altındaki Kafkasya’daki tarîkatların tarîhî seyirleri yanında, tarîkatların zikir
usûllerinden müntesip sayılarına kadar geniş yelpazeli bir bilgi verilmektedir. 1978
yılına kadar ibadete açık tek bir ibâdethanenin bulunmadığı Çeçenistan’da İslam’ın
mevcûdiyetini tarîkatlar kanalıyla idâme ettirdiğinin dile getirilmesi önemli bir
anekdottur.

1 Harvard Üniversitesinde görev yaparken 1984’de vefat etmiştir. (Çev.)
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4) Klaus Kreiser, Türkiye’de Tarîkatların Mevcut Durumu ve Geçmişi Hakkında Notlar
(ss. 91-116): Yazar, cumhuriyet döneminde tarîkatların durumunu özetledikten sonra
tekkelerin tarihî konumuna işaret eder ve Osmanlı’nın son dönemlerinde ıslah
düşüncesi neticesinde çıkarılan tasavvufî dergi ve cemiyetleri inceler.
5) Alexandre Popovic, Osmanlı Sonrası Dönemde Güneydoğu Avrupa’daki Müslüman
Tarîkatlar (ss. 117-185): Eserdeki en önemli bölümlerden biridir. Osmanlı dönemi
kısaca özetlendikten sonra Ahmediyye, Bektâşiyye, Kâdiriyye, Halvetiyye, Melâmiyye,
Mevleviyye, Nakşbendiyye, Rifâiyye, Sa‘diyye, Şâziliyye, Sinâniyye, Ticâniyye tarîkatlerı
ele alınır. Özellikle Bektaşilik hakkında detaylı birliler sunulmaktadır.
6) Davuko Tanaskovic, Yugoslavya’daki Tarîkatlara Dair Filme Alınmış Beş Belgenin
Takdimi (ss.187-193)
7) Marc Gaborieau, Hint Alt-Kıtası’nda İslam Tarîkatları, (ss. 195-255):
Hindistan’daki tarîkatlar geniş bir şekilde ele alınmış sapmalara işâret edilmiş ve
sonuçta geniş bir bibliyografya sunulmuştur.
8) Frederic de Jong, Sri Lanka’daki Sûfî Tarîkatlar Hakkında Not (ss. 257-260).
9) Denys Lombard, Güney-Doğu Asya’daki Tarîkatlar (ss. 261-309): Dünyanın en
büyük müslüman nüfusuna sahip ülkelerinin başında gelen Malezya ile Filipinler ve o
çevrede bulunan çeşitli takım adalardaki tarîkatların durumu ele alınmaktadır.
10) Nicola Grandin, Sudan, Afrika’nın Boynuzu ve Doğu Afrika’da Tarîkatlar (ss. 311389): Sudan, Somali, Etiyopya, Kenya, Uganda ve Tanzanya’daki tarîkatlar
incelenmektedir.
11) Frederic de Jong, Ortadoğu Arap Ülkelerinde İslam Tarîkatları (ss. 391-467): Mısır,
Suriye, Lübnan, Filistin, Ürdün, Irak, Dubâi, Kuveyt’teki tarîkatların durumu ele
alınmaktadır.
12) Fanny Colonna, XIX. ve XX. Asırda Aurès’te2 Sûfî Tarîkatlar (ss. 469-510)
13) Nicola Grandin, Libya: Bibliyografik Unsurlar (ss. 511-516):
14) Jean-Louis Triaud, Batı Afrika’da Tarîkat Konusu (ss. 517-540)
15) B.G. Martin, Ticânîler ve Muhâlifleri: Gana ve Togo’daki İslam’la İlgili Yeni Gelişmeler
(ss. 541-558)
Eserin sonunda, Gilles Veinstein “Bir Sentez Denemesi” başlığı altında sunulan
metinlerden de yola çıkarak İslam dünyasındaki tasavvufî düşünce ve tarîkatların tarihî
seyri ve günümüz dünyasındaki konumu hakkında özet bir bilgi vermektedir. Yazar,
tarîkatlarla ilgili yasaklamaların tarihin hiçbir döneminde işe yaramadığını, netice
alınamadığı, hatta Suudi Arabistan’da dahi bu konuda kısmî müsâmahaların görülmeye
başladığını dile getirir. (ss. 559-592).
Netice itibariyle, tanıtmaya çalıştığımız İslam dünyasındaki tarîkatların genel bir
fotoğrafını sunan bu eser, yaklaşık 22 sene önce kaleme alınmış olmakla birlikte,
dünyanın değişen-değiştirilen yapısı içerisinde odak noktasının İslam ve müslüman
toplumların bulunması itibariyle, bir yandan tarîkatların bu toplumlar için tarîhî ve
aktüel değeri ve yerini tespit etmek, diğer yandan da özellikle ülkemizde birkaç istisnası
hariç Osmanlı döneminde yoğunlaşan araştırmaların İslam coğrafyasına yayılmasına ilk
adım olabilecek bir imkan sunmaktadır. Dileğimiz ülkemizde de bu eserde olduğu gibi,
kolektif çalışmaların yapılıp yaygınlaşmasıdır.

2 Ceyayir’de dağlık bir bölge.

